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ALGEMENE GEGEVENS 

 

Profiel 
 

De stichting, opgericht op 30 november 1993, is een organisatie die humanitaire hulp verleent aan en 

projecten uitvoert in Oekraïne. Voorts wordt advies en hulp geboden aan derden bij het wegwijs 

maken in bijvoorbeeld het verzenden van hulpgoederen naar Oekraïne inclusief het opmaken van 

douanedocumenten. 

 

Zowel het bestuur als de medewerkers zijn vrijwilligers die geheel belangeloos hun medewerking 

verlenen aan alle voorkomende beheer- en uitvoeringswerkzaamheden. In Oekraïne werkt Spoetnik 

samen met vijf humanitaire organisaties die door de Commissie Humanitaire Zaken te Kiev zijn 

gemachtigd om de hulpgoederen te ontvangen en te distribueren. 

 

Spoetnik onderhoudt nauwe banden met betrokken ministeries en ambassades in zowel Nederland als 

Oekraïne. Daarnaast bestaan contacten met de Oekraïense diaspora in Nederland en de Nederlandse 

Oekraïense School, diverse Rotaryclubs, Lions Clubs en diverse Nederlandse hulporganisaties. 

 

Bestuur 
 

De samenstelling per 31 december 2020 luidt als volgt: 

 

• Mevrouw Beja Kluiters-Albers      Voorzitter 

• Aart Verheij         Penningmeester 

• Ronald Tol         Fondsenwerving 

• Armand Simonis        Secretaris 

• Frank de Jong         Lid 

Alle bestuursleden zijn voor onbepaalde tijd benoemd. 

 

Gedurende het boekjaar heeft het bestuur regelmatig vergaderd over de gang van zaken en van belang 

zijnde ontwikkelingen.  

 

Op 8 april 2021 is de heer Ronald Tol plotseling overleden. Ronald was vanaf 2009 werkzaam als 

vrijwilliger bij Spoetnik. Hij was een trouw en gepassioneerd bestuurslid en zal door allen blijvend 

worden herinnerd. Heel veel dank voor zijn gedegen inzet in de afgelopen jaren. Wij bij Spoetnik 

wensen zijn familie en bekenden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

Vestiging 
 

• Opslagloods: Baanstraat 4 (tegenover Jacob Assendelftplaats) 3131 CA Vlaardingen 

• Secretariaat: p/a Pijnboomdreef 3, 3137 BZ Vlaardingen, Telefoon: 010 474 1942, mobiel 

06 5460 7683 

• Email: info@spoetnik.nl; website www.spoetnik.nl; www.facebook.com/spoetnik.nl 

 

De stichting staat ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te 

Rotterdam onder  nummer 41 133 999 en is door de belastingdienst erkend als ANBI-( Algemeen Nut 

mailto:info@spoetnik.nl
http://www.spoetnik.nl/
http://www.facebook.com/spoetnik.nl


 
 

4 

 

Beogende Instelling) instelling. Dit laatste betekent dat aan de stichting gedane giften bij de invulling 

van de jaarlijkse belastingaangifte als aftrekposten kunnen worden aangemerkt. 

 

De stichting, vallend onder de categorie kleine ondernemingen, is niet wettelijk verplicht het 

jaarverslag bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Het jaarverslag wordt wel jaarlijks opgenomen 

op de website als onderdeel van de door de belastingdienst vereiste als, ANBI-instelling, openbaar te 

maken gegevens. 

 

Bankrelaties 
 

• ING   IBAN  NL 62 INGB 0006 9309 12 

• ABN/AMRO  IBAN  NL 68 ABNA 0413 7630 21 

 

Privacyverklaring 
 

De stichting houdt van de medewerkers een registratie bij waarin, voor zover van toepassing, de 

volgende gegevens worden vermeld: 

 Naam, adres en woonplaats 

 Geboortedatum 

 Telefoonnummers en emailadres 

 Functie en/of vrijwilligersovereenkomst  

Deze gegevens worden door de stichting uitsluitende voor interne doeleinden gebruikt. De 

medewerkers kunnen te allen tijde inzage vragen in hun gegevens en waar nodig correcties laten 

aanbrengen resp. het recht uitoefenen tot het indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 

L.S. 
 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 9 van de statuten wordt hierbij verslag uitgebracht over het 

28-ste boekjaar, zijnde de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

 

 

Gang van zaken in 2020 
 

Pandemie Covid-19 

 

Kort na aanvang van het boekjaar werd de wereld getroffen door een voor het eerst in China 

geconstateerd coronavirus dat zich razendsnel verspreidde over de gehele wereld. Hoewel aanvankelijk 

werd gedacht dat het met de gevolgen nog wel mee zou vallen ontaardde de aandoening in een uiterst 

besmettelijke aandoening die een grote aanslag op de gezondheid pleegde.  

Om de ziekte doeltreffend te bestrijden werden door de landelijke overheden zgn. tijdelijke 

coranamaatregelen getroffen die in grote delen van de wereld het maatschappelijke en sociale leven 

regelmatig in het jaar nagenoeg lam legden. 

De gevolgen voor het bedrijfsleven waren desastreus en betekende voor Spoetnik dat de activiteiten 

regelmatig moesten aangepast en uiteindelijk hebben geleid tot bijna een half jaar stilstand. 
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Voor de uitvoering van de werkzaamheden moest verder rekening worden gehouden met het niet 

synchroon lopen van de in Nederland en Oekraïne getroffen maatregelen hetgeen o.a. leidde tot het 

knelpunten bij de opslag van de hulpgoederen in zowel Nederland als Oekraïne en de financiering van 

de transportkosten bij de afnemers.in Oekraïne. 

 

Politieke situatie 

 

In 2017 heeft Oekraïne een klacht ingediend bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Wegens 

illegale annexatie van de Krim en illegale wapenleveranties aan de separatisten dient Rusland te 

worden veroordeeld tot teruggave van de Krim en stopzetting van elke bemoeienis met de separatisten. 

Door het Hof is op basis van de hoorzittingen nog geen besluit genomen om er een rechtszaak van te 

maken. 

Het bestuur blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en naar vermogen gehoor geven aan de 

oproepen voor steunmaatregelen. Voor als nog zijn door de vertragingstactiek van Rusland de 

verwachtingen niet hoopgevend.  

 

Overeenkomst met gemeente Vlaardingen inzake huisvesting 

 

Met de door de gemeente aangestelde beheerder Ad Hoc is in april 2019 een beheerovereenkomst 

gesloten welke van kracht is tot datum sloop of eventueel eerdere onbewoonbaarverklaring van de 

loods. Gelet op het complexe karakter van een ontruiming is met de gemeente afgesproken dat we 

ruim op tijd, minimaal 2 maanden tevoren, op de hoogte worden gesteld van de sloopdatum. 

 

Financiële positie 

 

Ondanks de met de beperkte bedrijfsuitoefening in 2020 gepaard gaande teruggang in baten en lasten 

kon het boekjaar nog worden afgesloten met een klein positief resultaat. Dit was vooral mogelijk 

doordat onze sponsors naar vermogen zijn blijven doneren en door de relatief lage vaste jaarkosten. 

Hierdoor was het onder meer mogelijk een hogere bijdrage te verstrekken in de transportkosten. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de financiële huishouding wordt verwezen naar het vanaf pagina 

7 opgenomen onderdeel “Jaarrekening.” 

 

Kernactiviteit 

 

Met betrekking tot de belangrijkste activiteit, het verzamelen en verzenden van hulpgoederen, zijn 

gedurende het boekjaar 16 (2019: 20) vrachtwagens met hulpgoederen naar Oekraïne gereden. De 

daling ten opzichte van 2019 is voornamelijk gevolg van de door de overheid getroffen corona- 

maatregelen. 

De aan de hulpzendingen verbonden transportkosten die tot en met 2018 grotendeels betaald werden 

door sponsors van de ontvangende hulporganisaties in Oekraïne zijn in 2020 evenals in 2019 , ter 

leniging van de financiële problemen bij de afnemers in Oekraïne, voor een groter deel dan 

gebruikelijk voor rekening van Spoetnik genomen.  De verkrijging van de benodigde sponsoring van 

vrachtkosten zal ook in 2021 ten gevolge van de voortdurende pandemie veel energie en tijd vergen. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt in ruime mate gesteund op de kosteloze hulp van de 

gemeente en het bedrijfsleven. Zij voorzien onder andere in het schenken van goederen/verpakkings-

materiaal, het ter beschikking stellen van (tijdelijke) opslagfaciliteiten en gebruik van weegbrug.  
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Ambulances 

 

Spoetnik is door hulporganisaties in Oekraïne ingeschakeld bij de bemiddeling van de aankoop van 2e 

hands ambulances. In aansluiting hierop is een actie gestart om een schenking van een of meer 

ambulances mogelijk te maken Het aanbod van genoemde wagens in de regio Rotterdam is nog steeds 

gering en de prijzen zijn onverminderd hoog waardoor kans van slagen gering zal zijn. 

In 2021 zal worden bekeken of de gevormde voorziening voor een ander project kan worden ingezet. 

 

Personele bezetting 

 

Gedurende het boekjaar heeft de stichting bij de invulling van de personele bezetting weer kunnen 

samenwerken met vrijwilligers die geheel belangeloos met raad en daad de activiteiten hebben 

ondersteund. De gevolgen van de coronamaatregelen konden soepel worden opgevangen. 

Bij de werving van nieuw personeel wordt onder andere gebruik gemaakt van het Servicepunt 

Vrijwilligers Vlaardingen. 

De werving van hulpkrachten via facebook is in het boekjaar onverminderd voortgezet. De response is 

van dien aard dat dit middel blijvend zal worden ingezet. 

 

Vooruitzichten voor 2021 
 

Wat zijn de gevolgen van de in 2021 aanhoudende druk van de pandemie en de daaraan verbonden 

maatregelen voor de uitoefening van de werkzaamheden. 

De inspanningen naar een (gedeeltelijke) doorstart van de activiteiten zullen onverminderd als een 

rode draad door alle bestuurswerkzaamheden heen lopen. 

De continuïteit moet voor een aanvaardbare termijn te kunnen worden gewaarborgd tegen acceptabele, 

dwz economisch verantwoorde, kosten. 

 

Spoetnik zal in dit jaar zorgdragen voor de uitgestelde schenking van brailleapparatuur waarmee in 

Oekraïne lesmateriaal, kinderboeken en andere hulpmiddelen kunnen worden gemaakt voor blinde 

kinderen.  

Vooraf zal worden nagegaan of aanschaf van de apparatuur in Oekraïne de voorkeur verdient, mede 

met  het oog op de aan de installatie verbonden service en training van personeel.  

 

Voor de invulling van de met het overlijden van Ronald ontstane vacature in het bestuur dient een 

nieuwe kandidaat te worden gezocht. 

 

Vlaardingen, mei 2021 

 

Het bestuur 

W.G. 

E.J.F.M. Kluiters-Albers    Voorzitter 

A. Verheij      Penningmeester 

R.H.C. Tol      Fondsenwerving (overleden 8 april 2021) 

A.R.J.B. Simonis     Secretaris 

F.J. de Jong      Lid 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 NA VERWERKING BATIG SALDO 
 

(in euro)                    2020    2019 

 

ACTIVA    

   

• Materiële vaste activa 0   0 

• Voorraad hulpgoederen PM PM 

• Kortlopende vorderingen 8.325    2.315 

• Liquide middelen   36.542       43.212 

Totaal activa 44.867    45.527 

 ====== ======= 

   

PASSIVA   

   

• Onverdeeld saldo 21.387    21.248 

• Voorzieningen 21.280  21.280 

• Kortlopende schulden     2.200               2.999 

Totaal passiva 44.867    45.527 

 ====== ======= 

   

 

 

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 
 

(in euro)                   2020     2019 

 

BATEN   

   

• Giften 12.493    16.832 

• Overige baten           0                     0 

Totaal baten 12.493   16.832  

   

LASTEN   

   

• Overige bedrijfslasten:    

              Besteed aan projecten 10.494 11.418 

              Besteed aan algemene beheerskosten     1.860     1.254 

Totaal lasten 12.354    12.672 

 

 

  

Batig saldo (totaal baten minus totaal lasten) 139  4.160 

 ====== ======= 
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Toelichting op de jaarrekening 
 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN 

RESULAATBEPALING 

 

a. Activa en passiva 

 

De materiële vaste activa betreffen inventaris van kantoor en opslagloods alsmede een kleine 

aanhanger voor het ophalen van hulpgoederen, gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van 

afschrijvingskosten. De overige activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd 

tegen nominale waarden. Waar nodig zijn op vorderingen voorzieningen getroffen voor oninbaarheid. 

 

b. Resultaatbepaling 

 

De in de rekening van baten en lasten verantwoorde posten zijn toegerekend aan de periode waarop 

deze betrekking hebben. Aan de ontvangen hulpgoederen die “om niet”zijn verkregen en “om niet”ter 

beschikking zijn gesteld, zijn in de rekening van baten en lasten geen waarden toegekend. 

 

BALANS 

 

1. Materiële vaste activa 

 

De materiele vaste activa omvatten nog in gebruik zijnde inventarissen die geheel zijn afgeschreven. 

 

2. Voorraad hulpgoederen 

 

De per de balansdatum aanwezige voorraad hulpgoederen bestaat uit gratis verkregen goederen van 

bedrijven, organisaties en particulieren. De samenstelling is vrij divers en omvat onder andere kleding 

schoenen, en bedden- en linnengoed, serviesgoed, huisraad, (school)meubelen, ziekenhuisbed-

den/materiaal en speelgoed. Aangezien deze hulpgoederen eveneens gratis aan de hulporganisaties in 

Oekraïne worden geschonken, is aan de voorraden geen waarde toegekend. 

 

3. Kortlopende vorderingen 

 

Specificatie per 31 december  (in euro) 

    2020   2019 

Debiteuren 6.000 0 

Voorraad te verkopen souvenirs 150   150 

Nog te ontvangen sponsorgelden 1.600 1.600 

Vooruitbetaalde opslagkosten 275 265 

Waarborgsom Ad Hoc     300       300 

Totaal kortlopende vorderingen 8.325 2.315 

 ===== ===== 

 

4. Liquide middelen 

Omvat saldi bij diverse bankinstellingen aangehouden rekeningen tot een totaalbedrag van € 36.542. 

De saldi staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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5. Onverdeeld saldo 

 

Het verloop in 2020 luidt als volgt: (in euro) 

 

Stand per 1 januari 2020  21.248 

     Bij: Batig saldo 2020      139 

Stand per 31 december 2020    21.387 

                    ====== 

 

6. Voorzieningen 

 

De voorzieningen hebben betrekking op in komende jaren nog te betalen kosten op lopende projecten. 

De looptijd bedraagt doorgaans tussen 1 en 5 jaar.  

Gedurende het afgelopen boekjaar zijn hierin geen mutaties aangebracht. 

 

 Stand per Vrijval/toevoe- Besteed in  Stand per 

    1-1-2020     ging in 2020         2020 31-12-2020 

Egalisatie toekomstige huurlasten 15.000 0  0 15.000 

Schenking brailleprinter  4.500 0  0 4.500 

Ambulances     1.780         0         0    1.780 

Totaal voorzieningen 21.280 0  0 21.280  

 ====== ===== ===== ===== 

 

 Zoals gemeld in Verslag van het Bestuur op  pagina 5 is de met de gemeente Vlaardingen gesloten in 

gebruikgevingsovereenkomst definitief op 1 september 2018 beëindigd en daarna voorlopig voortgezet 

tot een door de gemeente in 2019  genomen besluit waarbij het beheer van de locatie is overgedragen 

aan beheerder Ad Hoc. Met dezer beheerder is door Spoetnik een nieuwe overeenkomst gesloten 

welke zal duren tot later te bepalen datum sloop van het pand. Aangezien bij de beëindiging van de 

eerste overeenkomst rekening  moest worden gehouden met hogere toekomstige huurlasten werd al 

enige jaren voorzichtigheidshalve een voorziening gevormd ter egalisatie van de dan verwachte fors 

hogere huurlasten waarvan het onzeker is of deze geheel kunnen worden gedekt uit de jaarlijkse 

exploitatierekening.  

Bij de definitieve beëindiging van de overeenkomst zal op basis van de dan bestaande situatie worden 

bezien of handhaving en/of aanvulling gewenst is. 

 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 2018 is een actie gevoerd voor de schenking van een 

brailleprinter in 2019 aan het blindeninstituut in Kiev. Hiervoor is een voorziening gevormd ter 

grootte van de in 2018 ontvangen giften ad  € 2.235 welk bedrag is verhoogd met een bijdrage van 

Spoetnik tot een geschat totaal benodigd bedrag ad € 4.500. Door de genomen maatregelen rondom 

Covid 19 is er in 2020 geen gelegenheid geweest om een passende schenking te regelen. De hoop is nu 

gevestigd op 2021. 

In het boekjaar 2021 zal worden bezien of  de voorziening voor aankoop gebruikte ambulances 

op zinvolle wijze kan worden voortgezet. 
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7. Kortlopende schulden 

 

De specificatie van de kortlopende schulden luidt als volgt: (in euro) 

 

   2020   2019 

Crediteuren 0 2.241 

Nog te betalen projectkosten inzake bestelbus   2.200     758 

Totaal kortlopende schulden 2.200 2.999 

                    =====  ===== 

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 

1. Giften 

 

De giften bestaan uit per kas en bank ontvangen gelden van bedrijven, organisaties en particulieren. 

Voor zover de giften niet voor speciale projecten zijn ontvangen beslist het bestuur over de verdeling 

naar andere projecten. 

 

2. Projectkosten 

 

Dit betreft bestedingen ten behoeve van: ( in euro) 

 

    2020    2019 

Verzending hulpgoederen:   

           Transportkosten 6.262 6.471 

           Opslagkosten 800  3.450 

           Kosten bestelbus 2.944  453 

           Reis- en representatiekosten (70 % van het totaalbedrag)        488 1.044 

Totaal projectkosten 10.494   11.418 

 ===== ===== 

Het totaal aan de hulpzendingen verbonden kosten voor het transport naar Oekraïne zijn evenals vorig 

boekjaar grotendeels gefinancierd door sponsors van de ontvangende hulporganisaties in Oekraïne. 

Daling van de opslagkosten in 2020 gevolg van hieronder opgenomen ontvangen bate ad € 2.200 

inzake restitutie energiekosten over voorgaande jaren. 

 

 

3. Algemene beheerskosten 

 

Hieronder zijn opgenomen: (in euro) 

   2020   2019 

Kosten corona maatregelen 682 0 

Kosten website 85 85 

Reis- en representatiekosten (30 % van het totaalbedrag) 210 447 

Telefoonkosten 0  13 

Bankkosten 448  479 

Personeel en kantoorkosten     435      230  

Totaal algemene beheerskosten 1.860  1.254 

 ===== ===== 
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Vlaardingen,   mei 2021 

 

Het Bestuur: 

W.G. 

E.J.F.M. Kluiters-Albers    Voorzitter 

A. Verheij      Penningmeester 

R.H.C. Tol      Fondsenwerving  (overleden 8 april 2021) 

A.R.J.B. Simonis     Secretaris 

F.J. de Jong      Lid 

 

 


